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O.gloszenie nr 768589-N-2020 z dnia 18'.12]2020 r.

lyiiejskie Przedsiejbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: DostaAva paliw plynnych dla MPGK

Sp. z o.o. AV Busku — Zdroju na 2021 rok.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - DostaAvy

Zjamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiajzkowe
. i

(L)gloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego "

ZamoAvienie dotyczy projektu lub programu AvspolfinansoAvanego ze srodkoAv Unii Europejskiej

• Nie

I?fazAva projektu lub programu

O zamoAAienie mog^ ubiegac si^ Avyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz AvykonaAvcy, ktorych

ctzialalnosc, lub dzialalnosc ich AAyodr^bnionych organizacyjnie jednostek, ktore b^d^ realizoAvaly

zamoAA'ienie, obejmuje spoleczn^ i zaAVodoAAra^ integracj^ osob b^d^cych czlonkami grup spolecznie

XnarginalizoAvanych

: Nie

Kalezy podac minimalny pro cento wy wskaznik zatrudnienia osob nalezq-cych do jednej lub wie_cej

]<Eategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

^aklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ichjednostki (w %)

gEKCJA I: ZAMAWIAJACY

PostejDOAvanie przeproAvadza centralny zamaAAdaj^cy

: Nie

PostejpoAA'anie przeproAA^adza podmiot, ktoremu zamaAAdaj^cy poAvierzyl/poAvierzyli

przeproAA^adzenie post^pOAArania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamaAviaj^cy pOAAderzyl/poAvierzyli proAvadzenie

post^poAvania:

Post^poAA^anie j est przeproAA^adzane Avspolnie przez zarnaAviaj^cych

Nie "̂̂
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i . . .
f; Jezeli ta'k, nalezy wymienic zamawiaja_cych5 ktorzy wspolnie przeprowadzaja_postejpowame oraz podac

;•; adresy ich siedzib, 'krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postejpowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajapymi z innych panstw czlonkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postejpowania wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw

; czlonkowskich Unii Europejskiej — maj%ce zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I AD RES: Miejskie PrzedsiQbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy

'. numer identyfikacyjny 26024857200000, ul. ul. Lagiewnicka 25,28-100 Busko-Zdroj, woj.

! swi^tokrzyskie, panstwo Polska, tel. 413 782 477, e-mail sekretariat@mpgkbusko.pl, faks

413 784944.

Adres strony intemetowej (URL): www.mpgkbusko.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktorym mozna uzyskac dostejp do narz^dzi i urza_dzefi lub formatow

plikow, ktore nie sa_ogolnie dostejpne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ4CEGO: Inny (proszQ okreslic):

Komunalna Sp z o.o.

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (Jezeli dotyczy):

Podzial obowia_zkow miqdzy zamawiaja_cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania

postejpowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postejpowania z zamawiajajcymi z

innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaja_cych jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postejpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postejpowania

odpowiadaja_pozostali zamawiaja_cy, czy zamowienie be_dzie udzielane przez kazdego z

zamawiajapych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostalych zamawiajajoych):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostejD do dokumentow z postejpowania mozna uzyskac pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkow
jr

1 zamowienia

\k . .

www.mpgkbusko.pl

Dostejp do dokumentow z postejpowania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna uzyskac pod

adresem

.; Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postejpowaniu nalezy przesylac:

Elektronicznie

- Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postejDowaniu w

innysposob:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postejpowaniu w

innysposob:

Tak

• Innysposob:

pisemnie

; Adres:

: Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Lagiewnicka 25, 28-100 Busko-

; Zdroj

• Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urz^dzen lub formatow plikow,

ktore nie s^ ogolnie dostejpne

| Nie '
;i-

Nieograniczoiiy, pelny, bezposredni i bezplatny dostejp do tych iiarze_dzi mozna uzyskac pod

adresem: (URL)
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SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

\) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Dostawa paliw pfymrycli dla MPGK Sp. z

: • o.o. w Busku — Zdroju na 2021 rok.

Numer referencyjny: ll/TT/2020

I Przed wszcz^ciem postejpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

; Nie '

. ( II.2) Rodzaj zamowienia: Dostawy

II.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych

Zamowienie podzielone jest na czQSci:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postejpowaniu mozna skladac w odniesieniu

do:

wszystkich cze_sci

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l^cznie nastejpuja_cych cz^sci lub grup cz^sci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub robot

budowlcmych lub okreslenie zapotrzebowcmia i ^vymagan) a w przypadku partnerstvva

innowacyjnego - okreslenie zapotrzeboAvania na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamowienia jest ,,Dostawa paliw plymiych dla MPGK Sp. z o.o. w Busku

Zdroju na 2021 rok.w ilosci ogolem dla dwocli cz^sci zamowienia: a) do 170 000 litrow oleju

napqdowego ON, b) do 3000 litrow benzyny bezolowiowej Eurosuper 95 (E 95), c) do 5000 litrow

autogazu (LPG). Przedmiot zamowienia zostal podzielony na dwie cz^sci: Czqsc 1 - Zakup paliw

plynnych. do zbiornikow pojazdow i zbionrikow dla sprzeju silnikowego poprzez stacje paliw

Wykonawcy.Cze_sc 2 — Dostawa paliw pfyniiych do zbiomika Zamawiaja_cego.
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II.5) Glowny kod CPV: 09134200-9

Dodatkowe kody CPV:

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje infonnacje o wartosci zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa calkowita

maksymalna wartosc w calym oki'esie obowicizywania imw\\ry ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

11.7) Czy przewiduje si§ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostana^ udzielone

zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktorym realizowane b^dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanoAviony dynamiczny system zakupow:

miesia^cacli: lub dniach:

lub

data rozpocz^cia: lub zakoiiczenia: 31.12.2021

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.l) WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub upraAvnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o

ile wynika to z odrejbnych przepisoAAr

Okreslenie warunkow: Dzialalnosc prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamowienia
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wymaga posiadania specjalnych uprawnien. - koncesji, o ktorej mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 2020.833 t.j. w zakresie obrotu paliwami

obj etymi niniejszym zamo wieniem.'

Informacje dodatkowe

III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Zamawiajajcy nie stawia szczegolnych wymagaii w zakresie spelniania tego

warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow:.Dla cze_sci 1 zamowienia Obligatoryjne i wiajzajce jest wykazanie posiadania

stacji paliw (zgodnie z SIWZ pkt. 2 Opis Przedmiotu Zamowienia) oddalonej/ych od bazy MPGK

Sp. z o.o. w Busku — Zdroju, ul. Dygasinskiego 36, (lokalizacja zamawiaja_cego: 50.477485,

20.710511). maksymalnie do 5,5 km Odleglosc okreslona bqdzie jako najkrotsza droga dostejpna

dla pojazdow ciejzarowych wg https://www.google.com/maps. Uwaga. Oferty Wykonawcow

oferujapych tankowanie na stacji paliw leza_cych w odlegiosci wiejkszej niz 5,5 km od wskazanej

lokalizacji Zamawiaja_cego, zostanc). odrzucone na podstawie art. 89 ust.l pkt. 2 — ustawy Prawo

zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 i. poz. 1843 z pozn. zm.). Dla cze_sci 2

zamowienia Obligatoryjne i wia_zq.ce jest wykazanie w podanym wyzej okresie co najmniej jednej

dostawy odpowiadajajoej zakresem przedmiotowi zamowienia. ( dostawa oleju nap^dowego lub

benzyny bezolowiowej o ilosci nie mniejszej niz 50 000 1).

Zamawiajapy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziaki w postejpowaniu imion i nazwisk osob wykonuja_cych czynnosci przy realizacji zamowienia

wraz z informacja_o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

111.2.1) Podsta^y wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiaj^cy przeAviduje \>ykluczenie ^ykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiajcjpy przewiduje naste_puja_ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCA W CELU

WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeiiiu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

postejpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCA W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWYPZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCA W POST^POWAJSttU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST^POWANIU:

W celu potwierdzenia spelnienia warunka udziahi w poste_powaniu dotycza^cego konipetencji lub

uprawnieii do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej wind en zlozyc: koncesje_, zezwolenie

lub licencj^.W celu potwierdzenia spelnienia warunku udziara w poste_powaniu dotycza_cego

zdolnosci technicznej i zawodowej Wykonawca winien zlozyc: Dla cze_sci 1. Zaniowienia:

Oswiadczenie okreslaja^ce lokalizacj^ stacji paliw na ktorych nastejpowalo b^dzie tankowanie

pojazdow Zamawiaja^cego spelniaja_ca_ warunki okreslone w SIWZ a w szczegolnosci zapisy pkt 2.1

ppkt 5 SIWZ — Oswiadczenie wykonawcy stanowi zalajcznik nr 3. Dla czqsci 2. Zamowienia wykaz

wykonanych dostaw, w okresie ostatnicb. 3 lat przed uptywem terniinu skladania ofert lub

wnioskow o dopuszczenie do udziaru w postejpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest

krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem icli wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na

rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zalajczeniem dowodow okreslaja_cych czy te ushigi

zostaly wykonane lub sa_ wykon^vane nalezycie, .przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa_

referencje bajdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ushigi byly

wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
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stanie uzyskac dokumentow - oswiadczenie wykonawcy - zalapznik nr 3 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I- - '

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SK3LADANYCH PRZEZ

! WYKONAWCA W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWYPZP

j III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

i Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajapego na stronie internetowej

informacji, o ktorej rnowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajapemu oswiadczenie o

przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej rnowa w art. 24

ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic

!;• dowody, ze powiajzania z innym wykonawca_nie prowadza_ do zaklocenia konkurencji w

i | postejpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego. Wzor oswiadczenia stanowi zalapznik nr 6 do

: SIWZ.W przypadku gdy Wykonawca powola si^ na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu

'! . ' trzeciego, zamawiajapy zazada zlozenia dokumentow dptyczapych podmiotow trzecich, tj.

: oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w postejpowaniu, a

: ; - takze w zakresie okolicznosci wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt.l ustawy Pzp.

IEKCJA iv: PROCEDURA

rv:i) OPIS
, rS7.!.!) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

; ; IS7.!.2) Zamawiaj^cy z^da wniesienia wadium:

> • N i e
.' i
:; Infomiacja na temat wadium

' IV.1.3) Przewiduje si^ udzielenie zaliczek na poczet >Aykonania zamowienia:

Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

IV. 1.4) Wymaga si§ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolapzenia do ofert
I8- katalogow elektroniczn}rch:

Nie

Dopuszcza si^ zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych. lub dotapzenia do ofert
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katalogow elektronicznych:

I Nie

/ Inforniacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si£ zlozenia oferty wariantowej:

• i Nie

: : Dopuszcza sie_ zlozenie oferty wariantowej

;! Nie

: ; Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sie_ tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

I ' IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostan^ zaproszeni do udzialu w

|j postejpowaniu
!'•'
'< (przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

' Liczba wykonawcow

; ; Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
i '

• i Maksymalna liczb a wykonawcow

. ; Kryteria selekcji wykonawcow:

i j IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systeniu zakupow:

; ] Umowa ramowa b e_dzie zawarta:

Czy przewiduje si$ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

i ;
( •
' ; Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej :

' Inf onnacj e do datko we :

• Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

*; Adres strony internetowej, na ktorej be_da_ zamieszczone dodatkowe informacje dotycza_ce

dynamicznego systemu zakupow:
i!

Infonnacje dodatkowe:
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W ramach. umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza sie_ zlozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

' Przewiduje sie_ pobranie ze zlozonycli katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzajdzenia ofert w ramach umowy ramowejVdynamicznego systemu zakupow:

: TV. 1.8) Aukcj a elektroniczna
r j

' ; Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
\- ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

M Nalezy podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja be_dzie prowadzona:

1 Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b^da^przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si§ ograniczenia co do przedstawionych >vartosci, A^nikaj^ce z opisu przedmiotu

zamowienia:

• Nalezy podac, ktore informacje zostana^udostejpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki be_dzie termin ich udost^pnienia:

Infonnacje dotycza_ce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposob post^powania w toka aukcji elektronicznej i jakie be_da_warunki, na

• i I jakich wykonawcy bqda_mogli licytowac (minimalne wysokosci postajpieii):
;i
. Informacje dotycza_ce wykorzystywanego sprz^tu elektronicznego, rozwiajzan i specyfikacji
5

t: technicznych w zakresie pola_czen:

• Wymagania dotycza_ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych post^pien, zostana_ zakwalifikowani do nastejpnego

: etapu:

1 Warunki zamkniqcia aukcji elektronicznej:

rV.2) KRYTERIA O CENY OFERT

i ' IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

W.2.2) Kryteria
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieo gr aniczony)

• • Tak

• j IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstvvo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musza^spelniac wszystkie oferty:

Przewidziaiie jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstejpnych bez

przeprowadzenia negocjacji

! Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu o grand czenia liczby ofert:

Nalezy podac iiiformacje na temat etapow negocjacji (w tym liczby etapow):

i Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajajoego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiajzania stanowia_ce podstawQ do skladania ofert, jezeli zamawiaja^cy przewiduje

nagrody:

Wst^pny harmono gram p o ste_p o wand a:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiajzaii:

Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innoAvacyjnego

Elementy opisu. przedmiotu zamowienia definiujajDe minimalne wymagania, ktorym musza^

odpowiadac wszystkie oferty:
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Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczermi liczby ofert podlegaja_cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych. w specyfikacji istotnycll warunkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV:4) Licytacja elektroniczna

i Adres strony internetowej, na ktorej bejizie prowadzona licytacja elektroniczna:

'r Adres strony internetowej, na ktorej jest dostejpny opis przedmiotu zamowienia w licytacji

•; elektronicznej:

Wymagania dotycza_ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
' :
; wymagania tecnniczne urza_dzeii informatycznych:

: Sposob postejpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych. wysokosci

. postapieii:

i Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych post^pien, zostana_ zakwalifikowani do nastejpnego etapu:

;i Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udziahi w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

.. Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknie_cia licytacji elektronicznej:

'•; Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana_ wprowaclzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:

| Wymagania dotyczape zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si£ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiaja_cy przewiduje mozliwosc zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust.l UPZP.
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IV.6) INFORMACJE AD MINIS TRAC YOKE

IV.6.1) Sposob udostejpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluz^ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postejpowaniu:
\\' Data: 29.12.2020, godzina: 10:00,

I: . •
I Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzglqdu na pima^ potrzebe_ udzielenia zamowienia (przetarg

I nieograriiczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

; Wskazac powody:

; i Jezyk lub jejzyki, w jakich moga_ bye sporzajdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

: ' postejpowaniu

.: >polski

; ! IV.6.3) Termin zwiazania oferta_: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

; IV.6.4) Przewiduje si^ uniewaznieiiie post^poAA^ania o udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow, ktore mialy bye przeznaczone na sfmansowanie calosci lub cz^sci

zamowienia:
: (

: IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZRSCIOWYCH

Zakup paliw plyniiycli do zbioniikow pojazdow i zbiomikow dla sprzqtu
^ 1 Nazwa:
f-nr: silnikowego poprzez stacje paliw Wykonawcy.

jji) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub robot
?•.
ibudowlanych lub oki-eslenie zapotrzebowania i -\yymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamowienia jest zakup paliw pfynnych do zbiomikow pojazdow i zbiornikow dla sprzqtu silnikowego

;poprzez stacje paliw Wykonawcy. Ilosc paliwa w ramacli czqsci 1 zamowienia: a) do 100 000 litrow oleju

hape_dowego (ON), b) do 3000 litrow bezolowiowej Eurosuper 95 (E 95), c) do 5000 litrow Auto gazu
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2) Wspolny SloAvnik Zamowieii(CPV): 09134200-9, 09132100-4, 09133000-0

3) Wartosc cz^sci zamowienia(jezeli zamawiaj^cy podaje informacje o wartosci zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

4!) Czas tnvania lub terrain wykonania:

chares w rniesia^cacli:

okres w diiiach:

d)ata rozpocz^cia:

c^ata zakoiiczenia: 31.12.2021

5|) Kryteria oceny ofert:
M

Biryteiium

dena-Cl

%ust-U

Znaczenie

60,00

40,00

6j) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz^sc nr: 2 Nazwa: Dostawa paliw pfymiych do zbiomika Zamawiaja_cego.

1|); Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, using lub robot

btidowlariych lub olweslenie zapotrzebowania i -\vymagan) a w przypadku partnerst>va innowacyjnego

-ojkreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usmg§ lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamowienia jest dostawa paliw plynnycll do zbiomika Zamawiaja_cego. Ilosc paliwa w ramach czqsci 2

zamowienia: do 70 000 litrow oleju napqdowego.

2J Wspolny Slownik Zamowien(CPV): 09134200-9,

3): Wartosc cz^sci zaraowienia(jezeli zamawiaj^cy podaje informacje o wartosci zamowienia):

Wartosc bez VAT:

Wamta:

4) Czas trwania lub terrain wykonania:
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okres w miesiajcach:

okres w dniach:

data rozpocz^cia:

data zakoiiczenia: 31.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Cena-C2

Upust - U 2

Terrain dostawy — T 2

Znaczenie

60,00

30,00

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

PREZES Z

mgr mi, Kmpriof Kryczka

GOSPOPARKI KOMUNALNEJ
op. 2 o.o. w Busku-Zdroju

28-100 Busko-ZdroJ, ul.tagiewnicka25
K:, ' :-,•;,/->-•/-:• •;: ; :"-:.-.-v.,:; .

NIP 655-193-50-66 Regon 260248572
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